
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 24.januar 2023 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Michael Rosenberg Gotthard, Michael 
Wolff Levinsen, Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden  

Kontaktperson til bestyrelsen for DRK er Charlotte Rasmussen.  
Ad 2) Orientering ved kasserer  

Dags dato er der et indestående på 56.537,07 kr 
 

Ad 3) Opsummering af beslutninger taget i raceledelsen 
I perioden fra sidste web-møde 9. august til udgangen af december har det ikke 
været muligt at afholde web-møder i raceledelsen. Nødvendige beslutninger er taget 
efter diskussion på Messenger. Disse er her opsummeret måned for måned.  
August.  
- Der afholdes Sportrænings arrangement 2. oktober i Jylland. 
- Charlotte Rasmussen (DRK’s bestyrelse og vores nye kontaktperson) er kontaktet 

mht. udfordringen med afholdelse af race-træf i anvist week-end, hvor det er 
vanskeligt at få egnet terræn og prøveleder. 

- Hannie Warendorf har modtaget et eksemplar af Curly Jubilæumsbogen som 
gave. Hun har bidraget til bogen med Klippevejledning. 

September. 
- Et DUAL dag / Curly hyggearrangement blev afholdt på Sjælland ved Faxe den 4. 

september. 
- Opdrættere skal være medlem af DRK for at få hvalpe annonce på Curly 

hjemmesiden 
- En opdateret DRK medlemsliste er modtaget 
- Pt er det kun hvalpelister, der kommer på hjemmesiden. Fra 2023 tænkes det, at 

blive ændret af den nye raceledelse til at også planlagte Curly kuld kan blive 
annonceret dér. 

- Af e-mail fra Jægerforbundet fremgår det at racedysten e flyttet til 1ste weekend 
i Juli. 

Oktober. 
- Det annoncerede Sportrænings arrangement i Gjerlev, Jylland aflyses grundet for 

få tilmeldte. 
- DRK’s bestyrelse har informeret om at racetilskud er 20.000 kr. Derudover 

modtager Curly 381,59 kr beregnet på de 52 medlemmer Curly har. 
- Julekort skrives og 60 stk bestilles. Laves på Optimal print. Sendes senest 1. dec. 
- Årsmøde planlagt. Tid og sted fastsat og send til Retrieveren. Det bliver 

Restaurant Oksen, Grønnegade 3,8700 Horsens. Dyrlæge Camilla Juelsgaard 
Jørgensen holder et indlæg om HD, fotografering og bedømmelse. 

- Raceledelsen giver frokost til alle incl. deltagere på CWS mødet, der holdes 
umiddelbart før årsmødet. 

November. 
- Seminar omkring genetik i små racer  

 Vi blev inviteret af islandsk fårehund til at deltage i et seminar om avl i 
populationsmæssigt små racer. Vi syntes, det var relevant i forhold til rådgivning 
omkring fremtidig avl. Der blev gennemgået principper for genopbygning og 
styrkelse af en race. Derudover ønskede vi at se, om det kunne være et relevant 
seminar for medlemmerne. 



- Der har været møde ml. racerne og DRK bestyrelse d. 23/11. Med de nye prøver 
er der nu ændrede krav til opnåelse af Dansk eksteriør championat - DKCH. 
Kravene er foreløbigt gældende for 2023. Kravene er 1. præmie på 
introduktionsprøve eller DRK WT bestået Åben klasse. 

- DRK bestyrelsen er informeret om vores værtskab for CWS 2026 og spurgt til 
mulig økonomisk opbakning. De var meget positive. 

- DKK har godkendt Frederik Hansen som eksteriørdommer for Curly Coated 
Retriever 

- Raceledelsen betaler ikke maden til julefrokoster. Traditionelt har det altid været 
sammenskud.  

December. 
- Hjemmesiden er gået ned. Der har været lang diskussion og mange interne 

misforståelser i raceledelsen omkring løsning af problemet. 
- En allerede udleveret Curly Jubilæumsbog til Aubrey LaCrosse betales 

undtagelsesvis af raceledelsen. 
 

Ad 4) Nyt om hjemmesiden 
Lise har fået mulighed for at kopiere det meste indhold fra den gamle hjemmeside. 
Det er besluttet at Lise laver en ny hjemmeside ASAP 

  
Ad 5) Årsmøde 

Det bekræftes at Camilla Juelsgaard Jørgensen holder et indlæg om HD mv. på 
årsmødet. Det varer ca en time 

 
Ad 6) Evt 
 


